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Regina Nachacz

Wierszyk, który trąci myszką
 
Na imieniny do Myszka
z bukietem czerwonych róż
przyszła w gości Szaramyszka.
W zorzach porannych – i już!
 
Łask Bożych, miłości, zdrowia,
pisnęła ze wszystkich sił,
szczęścia i pieniędzy mrowia,
obyś zawsze młody był!
 

Rys. Miłosz Kiełbicki, lat 7

Jakież zagrzmiały fanfary,
solenizant padł do stóp,
raj się otworzył dla pary.
Wzajemnie udany łup!
 
Ref. 
Myszu-myszu, szuszu-szuszu,
Szaramyszka w kapeluszu!
Myszu-myszu, szuszu-szuszu,
Myszek pełen animuszu!



Rys. Michał Gazda, lat 7

Nina Opic

Stworek muchomorek
W pewnym lesie za Rzeszowem rozgościły się grzyby pod drzewami. Były 

tam borowiki dostojne, przebarwione koźlaki, w pomarańczowych pelerynkach 
kurki. Były też ładne grzyby, ale niebezpieczne, których nie wolno zbierać i jeść. 
Jednym z takich grzybów był ogromny muchomor. Miał piękny czerwony kape-
lusz ozdobiony w białe kropeczki. Wszyscy, zwierzęta i ludzie, omijali go z dale-
ka. Tym bardziej że był wyjątkowo brzydki. Smutno mu było, bo nikt nie chciał 
przebywać w jego sąsiedztwie. 

– Ale brzydal, fe! – słychać było wokół. Nawet muchy omijały go z daleka. 
Gdy słońce dłużej świeciło nad polanką, to szybko chowało się za najbliższymi 
sosnami lub zakrywało się chmurkami, żeby nie patrzeć na muchomora. Może 
nie był ładny, jak inne muchomory, bo do niego poprzyklejały się zwiędnięte 
trawy i wyglądał, jakby miał sterczące wąsiska, ale miał dobre serduszko. Kłaniał 
się wszystkim nadlatującym ptakom, a biegnącym zwierzątkom grzecznie ustę-
pował z drogi, aby mogły bez przeszkód pobiec dalej. Nawet obronił kiedyś dwa 
małe jeże, które gonił zły lis.

– Dziękujemy ci, muchomorku, że nastraszyłeś lisa. Jesteś taki dobry! – 
piszczały radośnie jeżyki. 

A muchomorek uśmiechał się tylko i wtedy stawał się ładniejszy. Bo nieważ-
ne, czy ktoś jest ładny, czy brzydki, najważniejsze, jaki ten ktoś jest dla innych. 



Urodziny dobranockowych 
bohaterów

Październik to miesiąc, w którym w Muzeum Dobranocek 
tradycyjnie już świętujemy urodziny kilku dobranockowych bo-
haterów. 

52 lata ukończyli Jacek i Agatka – bohaterowie 
najstarszej polskiej dobranocki, która po raz pierw-
szy została wyemitowana w Telewizji Polskiej 2 paź-
dziernika 1962 roku. Autorką scenariusza jest Wanda 
Chotomska, zaś projekty pacynek wykonał Adam 
Kilian.

14 października 1926 roku ukazała się książ-
ka Alana Alexandra Milne’a „Kubuś Puchatek”. 
W naszym muzeum jak co roku obchodzimy urodzi-

ny sympatycznego misia o bardzo małym rozumku. Z tej okazji zorganizowali-
śmy seans głośnego czytania, konkursy i urodzinowe atrakcje. 

Czcigodnymi jubilatami są także Smerfy, 
które w październiku kończą 56 lat. 23.10.1958 
roku ukazał się komiks, w którym pojawiły się te 
sympatyczne niebieskie skrzaty wymyślone przez 
Pierre’a Culliforda, znanego jako Peyo. Smerfy są 
niebieskie, ubierają się w białe spodenki oraz fry-
gijskie czapki. Pełnoletniość osiągają w wieku 150 
lat, są wzrostu trzech ułożonych w piramidę jabłek. Ich przywódcą jest Papa 

Smerf, który ma już 542 lata, choć wygląda najwyżej 
na 530. Smerfy  są nieśmiertelne dzięki Kamieniowi 
Długowieczności zakopanemu pod ich wioską. Uwiel-
biają smerfojagody, wesołe przygody oraz blond pięk-
ność – Smerfetkę. Czarnym charakterem serialu jest 
zły czarownik Gargamel, który wraz ze swoim kotem 
Klakierem, próbuje złapać Smerfy, jednak dzięki spry-
towi małych niebieskich ludzików oraz mądrości Papy 
Smerfa zawsze udaje im się uniknąć niebezpieczeń-
stwa. 

W muzeum wielbiciele Smerfów w dniu ich urodzin mogą uczestniczyć 
w bajkowym spotkaniu, grach i zabawach urodzinowych, zaś w Filii nr 10 Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Podchorążych 1 
do końca miesiąca mają okazję obejrzeć wystawę „W wiosce Smerfów”.

Celuloid to bardzo cenny 
eksponat - oryginalna fo-
lia-kadr z realizacji filmu



35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. (17) 86 26 808, 86 25 717, 

faks (17) 86 22 407
www.teatrmaska.pl

e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Biuro Organizacji Widowni:

tel. (17) 85 01 360, 85 20 614, 85 01 365
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W tym miesiącu Muzeum Dobranocek w Rzeszowie ma także interesującą 
propozycję dla starszych widzów. 30 października zapraszamy na „Dobranockę 
dla dorosłych” – o godzinie 19.00 odbędzie się wernisaż wystawy „Simpsono-
wie” oraz pokazy filmowe dla pełnoletnich wielbicieli animacji.

Przedszkolaki oraz dzieci ze szkół podstawowych serdecznie zapraszamy 
do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dobranocki z dawnych 
lat” (termin nadsyłania prac do 23 listopada). Młodzież zachęcamy do tworze-
nia krótkich animacji do konkursu filmowego pt.: „Nieoczekiwany zwrot akcji”, 
który potrwa do 5 grudnia. Szczegóły oraz regulaminy konkursów znajdują się 
na stronie internetowej muzeum www.muzeumdobranocek.com.pl w zakładce 
aktualności oraz na naszym Facebooku.

Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek 

Spektakle w październiku i listopadzie 2014
•	 Dzień dobry, Świnko
•	 Tygrys Pietrek
•	 Królowa Śniegu
•	 Heca, heca koło pieca
•	 Najmniejszy samolot na świecie
•	 Historia Śnieżki
•	 Opowieść wigilijna  

  (premiera 22 listopada, godz. 16.30)

Scena dla dorosłych
•	 Niech żyje cyrk!
•	 Białe małżeństwo 

HECA, HECA KOŁO PIECA
wg Oskara Kolberga
Reżyseria i choreografia – Janusz Chojecki, 
koncepcja literacko-inscenizacyjna – Maria 
Dańczyszyn, scenografia – Janusz Pokrywka, 
opracowanie muzyczne – Jerzy Dynia, 
przygotowanie wokalne – Bożena Stasiowska-
Chrobak; obsada: Natalia Zduń, Maria 
Dańczyszyn, Piotr Pańczak, Andrzej Piecuch, 
Mirosław Szpyrka.

Zwyczajny dom, zwyczajne spotkanie trzypokoleniowej rodziny. Jednak jest 
coś tego dnia, czego jeszcze nie było. Jedna piosenka zaśpiewana przez matkę 
dziewczyny idącej na wesele koleżanki powoduje, że to mieszkanie zapełnia się 
dziwnymi głosami, postaciami, śpiewem, tańcem. Przyjrzyjmy się tym nieco już 
zapomnianym obyczajom, tradycjom i wierzeniom. 

http://www.muzeumdobranocek.com.pl


Grażyna Repetowska
Jak kogucik Lilipucik szukał sobie żony (4)

„Ale jak tu na takiej pustej łące znaleźć jedzenie. Tutaj nie ma gospodarza, 
który sypie ziarno. No cóż, trzeba sobie  poradzić!” – pomyślał kogucik. I wte-
dy przypomniał sobie swoją mamę, która uczyła go grzebać w trawie i szukać 
gąsienic i dżdżownic. O tak, pamiętał to dobrze! Trzeba się tylko rozglądnąć 
porządnie i zabrać do pracy. Dzielnie rozdrapywał kępki trawy, szukał i znów 
grzebał. Jest! Znalazł jedną gąsienicę, potem drugą i trzecią. Pojadł porządnie. 
Brzuszek miał pełny. 

Był zadowolony. „No, teraz popiję trochę wody ze strumyczka i pójdę da-
lej. Tak, tylko w którą stronę iść? Gdzie szukać mej ukochanej kogutki Liliput-

ki?”. Przycupnął na miedzy. 
Spojrzał na słońce i zoba-
czył, że zbliża się ono ku 
zachodowi. „Ojej, trzeba bę-
dzie gdzieś szukać noclegu! 
Tylko gdzie?”.  Rozglądnął 
się dookoła. Daleko, daleko 
zobaczył domy, obory i inne 
zabudowania. „No, żeby tyl-
ko nie przydarzyło mi się 
to co poprzednim razem” 
– szybko pomyślał kogucik. 
„Trzeba jednak spróbować. 
Może uda mi się przespać 
pod dachem i nic złego się 

nie stanie? Nie mogę po jednym takim przypadku bać się wszystkiego” – zde-
cydował. 

Powoli ruszył w kierunku zabudowań. Szedł daleko. Słońce było coraz ni-
żej. Piękna czerwona tarcza oświetlała łąkę, ogród i domy. „Ależ piękny jest ten 
świat! Jak ślicznie i przytulnie jest tutaj. Jaka harmonia panuje wszędzie! Każdy 
robi swoje. Słońce świeci, trawy szumią, drzewa zielenieją, strumyczek płynie, 
liście szeleszczą, a wiaterek leciutko podmuchuje. Oj, jak ktoś dobrze i mądrze to 
wszystko poukładał” – zachwycał się kogucik, ciągle idąc przed siebie.

Właśnie zbliżał się do wsi. „No, zobaczę, co tu jest!”. Wszedł na podwórko. 
Było już prawie ciemno, ale jeszcze widział dobrze budynki i ogród. „Aha! Tu 
jest dom. No, no, całkiem niebrzydki. A tu na pewno kurnik. Podejdę bliżej. 
Zobaczę, kto tam mieszka” – zdecydował szybko.

cdn.

Rys. Marta Federkiewicz, klasa 1c, SP nr 1 w Rzeszowie;  
nauczycielka Iwona Bereś



Ulubione książki

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza uczniów 
kl. 4–6 Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 
w Rzeszowie do udziału w „Konkursie na recenzję ulubionej książki”.

Czas trwania konkursu: od 1 do 31 października 2014 r. Szczegóły w regula-
minie i na stronie internetowej: www.wimbp.rzeszow.pl. Prace przyjmowane są 
w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży WiMBP przy ul. Słowackiego 11.

Kasztanowe ludziki wykonały dzieci z kl. Ig Szkoły Podstawowej nr 27;  
nauczycielka Alina Bylak

Wpisz hasła poziomo. 
Rozwiązanie utworzą literki 
w kolorowych kratkach czytane od 
góry do dołu.

1. Bal maskowy
2. Wiruje z  krzesełkami
3. Rzeka w Rzeszowie
4. Na kwiaty
5. Malutkie karteczki
6. Skrzydlaty wiatrołap
7. Niszczyciel
8. Boją się kotka  

1
2

3
4

5
6
7

8

KRZYŻÓWKA 



Słowa i muzyka: Patrycja Wywrocka i Waldemar Wywrocki

Misie i laleczki
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Małe misie i laleczki w domku zamieszkały,
który dzieci dziś w przedszkolu z klocków zbudowały.

Ref.
Sufit, dywan, kolorowe ściany 
w naszym domku z klocków zbudowanym.

Tu przedpokój, tu jadalnia, salon i sypialnia,
garderoba i łazienka, kuchnia i spiżarnia.

Ref.
Sufit, dywan…

Tu wesoło czas nam płynie przy domowym kinie, 
przy herbatce i ciasteczkach, misiach i laleczkach.

Ref.
Sufit, dywan…

Rys. Wiktoria Sowa, lat 7

Rysunki wykonały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 27 w Rzeszowie; 

nauczycielka Alina Bylak

Rys. Jaś Piwoński, lat 7

Waldemar Wywrocki
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